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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 284/2006 af Dave Houghton, britisk statsborger, om hans rettigheder som 
far

1. Sammendrag

Andrageren, der er britisk statsborger, har boet i Nederlandene i 26 år. I 5 år har han haft et 
forhold til en kvinde med britisk-nederlandsk statsborgerskab. Parret fik en søn i 2000. Selv 
om han er far til barnet, står andragerens navn ikke nogen steder på fødselsattesten. 
Andrageren ønsker, at hans navn kommer til at stå på attesten. Hans tidligere partner nægter 
dog at samarbejde, og hun truer endda med at få navnet på sin nye partner opført på 
fødselsattesten. Hertil kommer, at andrageren ikke kan tage sit barn med på ferie til udlandet, 
eftersom barnets mor nægter at udlevere barnets pas til ham. Andrageren vil gerne vide, hvad 
han kan gøre for at få sit navn skrevet på fødselsattesten og for at kunne råde over barnets pas, 
når de skal på ferie.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. august 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2007.

"Andrageren, der er britisk statsborger, klager over, at han ikke kan få sit navn opført på 
fødselsattesten for det barn, som han har fået med en britisk-nederlandsk statsborger, han i 
dag er separeret fra. Han ville desuden ikke være i stand til at tage barnet med sig i 
forbindelse med besøgsretten, eftersom barnets mor nægter at overlade ham barnets pas. 

Efter Kommissionens mening rejser dette andragende to forskellige spørgsmål. 

Det første spørgsmål drejer sig om det, der står på andragerens barns fødselsattest. Som det er 
nu, henhører de juridiske bestemmelser for civilstandsattester under medlemsstaternes 
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lovgivning. Der er således ingen afledt fællesskabsret, som gælder direkte for den situation, 
som andrageren beskriver.

Når medlemsstaterne udøver deres beføjelser på civilstandsområdet, har de naturligvis pligt til 
at overholde fællesskabsretten og navnlig traktatens bestemmelser om unionsborgerskab og 
bevægelsesfrihed. I den forbindelse er oplysningerne i andragendet ikke tilstrækkeligt 
præcise, og de gør det ikke muligt at forstå årsagerne til, at det hidtil ikke har kunnet lade sig 
gøre at opføre andragerens navn på hans barns fødselsattest.

Det andet spørgsmål, som andrageren rejser, vedrører besøgsretten til barnet. De oplysninger, 
som Kommissionen har fået, gør det ikke muligt at vide, om andrageren automatisk har 
opnået en lovbestemt besøgsret til barnet, eller om en domstol har truffet afgørelse om dette 
spørgsmål.   

For at finde ud af, om fællesskabsretten er gældende i dette tilfælde, og i hvilket omfang den 
er gældende, er det nemlig vigtigt at vide, om andrageren har en dokumenteret besøgsret til sit 
barn, og om denne ret indebærer, at han har lov til at rejse et sted hen med barnet, som ikke er 
hans sædvanlige bopæl, herunder til udlandet. Hvis dette er tilfældet, kunne det fortolkes som 
en krænkelse af besøgsretten, at barnets mor nægter at udlevere barnets pas til andrageren. 
Det er dog muligt, at den besøgsret, som andrageren har fået, er underlagt særlige betingelser, 
som udelukker enhver rejse til udlandet. I så fald ville et nej til at udlevere barnets pas være 
berettiget.

Eftersom der ikke foreligger mere nøjagtige oplysninger, er det ikke muligt at give et mere 
udførligt svar på andragendet."


